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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii de securitate 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Informaţii Clasificate 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Vasile-Adrian Cămărăşan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Dr. Raul-Ciprian Dăncuţă 

2.4. Anul de studiu  I 2.5. Semestrul  2 
2.6. Tipul de 
evaluare examen 

2.7. Regimul  
disciplinei  

 
DF 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

4 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de  
Învăţământ  
 

56 Din care 3.5.  
curs  
 

28 
 

Din care 3.6. seminar/ laborator 
 

28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  24 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  26 

Tutoriat  

Examinări 10 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 84 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul  

4.2. de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului   

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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ţe
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of
es
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le
 

 

 C5.1 Descrierea conceptelor fundamentale din domeniul informaţiilor clasificate 
 C5.2 Utilizarea metodelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea proceselor de 

management al riscurilor şi gestionare efectivă a informaţiilor clasificate 
 C5.3 Aplicarea cunoştinţelor asimilate la condiţii de gestionare a informaţiilor clasificate 
 C5.4 Pregătirea de analize de specialitate în gestionarea informatiilor clasificate 
 C5.5 Aplicarea metodelor de analiză de specialitate la o incălcare a reglementărilor de 

securitate care vizează protecţia informaţiilor clasificate 

C
om
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n

ţe
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 CT2 Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice 
 CT3 Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în 

acest sens, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare 
profesională (internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

 Însuşirea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor necesare în domeniul 
protecţiei informaţiilor clasificate; 

7.2 Obiective 
specifice 
 

 Evidenţierea nevoii de securitate pentru toate nivelurile de informaţii 
clasificate  şi, în special, pentru securitatea sistemelor care le 
gestionează şi le prelucrează 

 Implementarea unei viziuni integrate asupra folosirii informaţiei, 
asigurării securităţii şi protecţiei acesteia  

 Conceperea şi adoptarea măsurilor necesare asigurării securităţii 
informaţiilor clasificate în vederea eliminării oricărui risc de 
compromitere; 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  
 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Rolul informaţiei în studiile de 
securitate 

Prelegerea, 
dialogul,  

 

2. Informaţii şi dinamici societale - // -  
3. Securitatea şi mediul de securitate - de 
la concept la realităţi 

- // -  

4. Noţiuni de management al riscurilor - // -  
5. Informaţia clasificată - componentă 
critică a securităţii 

- // -  

6. Informaţii clasificate. Concepte. 
Categorii 

- // -  
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7.Sisteme de protecţia a informaţiilor 
clasificate 

- // -  

8. Securitatea sistemelor informatice şi de 
comunicaţii clasificate 

- // -  

9. Managementul documentelor 
clasificate 

- // -  

10. Managementul incidentelor de 
securitate 

- // -  

11. Cadrul normativ şi instituţional euro-
atlantic în domeniul protecţiei 
informaţiilor clasificate  

- // -  

12. Cadrul legislativ şi instituţional 
naţional în domeniul securităţii 
informaţiilor 

- // -  

13. Cultură de securitate - // -  
14. Atribuţiile Oficiului Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 
şi ale autorităţilor desemnate de 
securitate în domeniul protecţiei 
informaţiilor clasificate care fac obiectul 
activităţilor contractual 

  

Bibliografie 
1. ****" NATO Manual", NATO Office Information and Press, Brussels, 2006 
2. BECK Urlich - "The Risk Society, Towards a New Modernity", Sage Publications, 1992 
3. BELL Daniel - "The coming of the post-industrial society. A venture in Social Forecasting", Basic 
Books, Inc., Publishers, New York, 1973 
4. BIMFORT Martin - „A Definition of Intelligence” Studies in Intelligence, Washington, 1958 
5. BUZAN Barry - "Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în 
epoca de după războiul rece", Ed. Cartier, Bucureşti 2000 
6. CARI Leo - The International Dictionary of Intelligence, Washington, 1990 
7. CARNOY Martin - "Undoing inequality. The political economy of race in America", New York, 
Cambridge University Press, 1994 
8. COHEN Stephen, Zysman John - "Manufacturing matters. The myth of the Postindustrial economy", 
New York, Basic Books, 1987 
10. DANIELS Peter - "Service industries in the world economy", Oxford Balckwell, 1993 
11. DUMITRIU Alexandru, Nedelcu Corvin, Petre Valentin - "Sistemul de securitate al Uniunii 
Europene", Ed. Moroşan, Bucureşti, 2008 
12. FAY John - "Contemporary Security Management", 2nd Edition, Elsevier 2006 
13. GIDDENS Anthony - "The Consequences of Modernity", Stanford University Press, 1991 
14. GIDDENS Anthony - "Sociologie", ediţia a V-a, Ed. ALL, Bucureşti 2010 
15. ILIE Gheorghe - "De la management la guvernare prin risc", Ed. UTI Press, Bucureşti 2009 
16. ILIE Gheorghe - "Riscul - măsura incertitudinii - elemente conceptuale, corelaţii şi determinări", Ed. 
UTI Press, Bucureşti 2011 
17. KALDOR Mary - "Securitatea umană", Ed. CA Publishing, Cluj Napoca, 2010 
18. KENDRICK John - "Productivity trends in the United States", Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1961 
19. KOLODZIEJ Edward - "Securitatea şi relaţiile internaţionale", Ed. Polirom, Iaşi, 2007 
20. LOWENTHAL Mark - "Intelligence from Secrets to Policy", Washington D.C., 2000 
21. LYON David - "The information society. Issues and Illusions", Cambridge, Polity Press, 1988 
22. MONK Peter - "Technological change in the informational economy", London, Pinter, 1989 
23. OPRAN Constantin, Paraipan Liliana - "Managementul riscului", Ed. Comunicare.ro, Bucureşti 2008 
24. OPREA Dumitru - "Protecţia şi securitatea informaţiilor", Editura Polirom, Iaşi 2007 
25. PĂUN Vasile - "Puterea informaţională", Ed. Tritonic, Bucureşti 2005 
26. PETRESCU Marius, NĂBÂRJOIU Neculae - "Managementul informaţiilor. Vol. I - Informaţii şi 
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securitate", Ed. Bibliotheca, Târgovişte 2006 
27. PETRESCU Marius, STEGĂROIU Ion, NĂBÂRJOIU Neculae, DUICĂ Anişoara, POPA Eliza - 
"Managementul schimbării şi riscului", Ed. Bibliotheca, Târgovişte 2010 
28. RĂDOI Mireille - "Serviciile de informaţii şi decizia politică", Ed. Tritonic, Bucureşti, 2005 
29. RĂDOI Mireille - "Edificarea unui serviciu european de informaţii: limite şi oportunităţi", în Revista 
de Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie "Geopolitica", nr. 12, anul III (I), Bucureşti, 2005 
30. SAIVAN Jean - "La paix et la guerre", Editura Criterion, Paris, 1992 
31. SHULSKY Abram, Schmitt Gary - The World of Intelligence, Washington D.C., 3 rd Edition, 2002 
32. SILAŞI Grigore, ROLLET Phillippe, TRANDAFIR Nicu, VĂDĂSAN Ioana - "Economia Uniunii 
Europene - O poveste de succes?", Editura de Vest, Timişoara 2005 
33. SNYDER Jack - "One World, Rival Theories", în Foreign Policy, Nr. 145, November/December 
2004, Washington 
34. TOFFLER Alvin - "Al treilea val", Ed. Politică, Bucureşti 1983 
35. TOURAINE Alain - "The post-industrial society: tommorrow's social history classes, conflicts and 
culture in the programmed society", Wildwood House, 1974 
36. VLĂDOIU Nasty - "Protecţia informaţiilor", Ed. Tritonic, Bucureşti, 2005 
37. WALTZ Kenneth - "Reflections on Theory of International Politics: A Response to my Critics", în 
Keohane Robert (ed.) "Neorealism and Its Critics", Columbia University Press, New York, 1986 
38. WALT M. Stephen - "International Relations: One World, Many Theories", în Foreign Policy, Nr. 
110, Washington, Spring 1998 
 
Legislaţie 
• LEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 
• ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea 
nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333 
/ 2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
• LEGEA nr. 268 din 1 octombrie 2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind 
protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 590 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea anexei la Normele 
privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 2202 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea art. 
152 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor naţionale 
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 
serviciu. 
• LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
8.2 Seminar  
 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Consideraţii generale privind protecţia 
informaţiilor clasificate 

dezbatere, dialogul,   

2. Definiţii, termeni specifici privind 
activitatea în domeniul informaţiilor 
clasificate 

- // -  

3. Gestionarea informaţiilor clasificate. 
Secretul profesional – obligaţii, divulgare 
si consecinţe  

- // -  

4 Reguli generale privind evidenta, 
întocmirea, păstrarea, procesarea, 

- // -  
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multiplicarea, manipularea, transportul, 
transmiterea şi distrugerea informaţiilor 
clasificate 
5. Protecţia informaţiilor clasificate care 
fac obiectul activităţilor contractuale 

- // -  

6. Incidentele de securitate privind 
informaţiile clasificate şi modalităţile de 
prevenire a acestora 

- // -  

7. Exercitarea controlului asupra 
măsurilor privitoare la protecţia 
informaţiilor clasificate 

- // -  

8. Programul de prevenire a scurgerii de 
informaţii clasificate 

- // -  

9. Procedura de verificare, avizare şi 
certificare a obiectivelor industriale care 
negociază şi derulează contracte 
clasificate 

- // -  

10. Contravenții şi sancțiuni la normele 
privind protecția informațiilor clasificate 

- // -  

11. Norme privind protecţia informaţiilor 
clasificate ale Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord în România - 
securitatea industrială 

- // -  

12. Legislația care reglementeză 
protecția informațiilor clasificate 

- // -  

13. Cultură de securitate - // -  
14. Oficiul pentru Supravegherea 
Secretelor de Stat din Servicului Român 
de Informaţii 

  

Bibliografie 
• LEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 
• ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea 
nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333 
/ 2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
• LEGEA nr. 268 din 1 octombrie 2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind 
protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 590 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea anexei la Normele 
privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 2202 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea art. 
152 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor naţionale 
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002. 
• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 
serviciu. 
• LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 Conţinutul reflectă obiectivul major al cursului şi contribuie la înţelegerea conceptului de 
informaţie clasificată şi a proceselor de protecţie a acesteia 

 Capacitatea de analiză şi cunoaşterea conceptelor specifice constituie una din condiţiile de 
bază ale acordării unei consultanţe competente în domeniu 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Test final examen scris examen 60% 
10.5. Seminar/ 
laborator 

- participare activă la dezbaterile tematice, simulari 
- redactarea şi susţinerea unui PPSIC 
 

Prezentare în 
cadrul grupei  

40% 

10.6. Standard minim de performanţă  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  

- răspunsurile să nu cuprindă erori grave  
- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, 

prezenţă 70 % la seminarii,  
 
 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

.........................  ..................................................  .................................................... 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră  

.................................    .................................................................... 


